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บทคัดย'อ  

 การศึกษาคCนควCาอิสระน้ี มีวัตถุประสงคqเพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรq

สำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร (2) เพื ่อศึกษาการตัดสินใจซื ้อเครื ่อง

คอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประชากรศาสตรq (3) 

เพื่อศึกษาป{จจัยดCานส|วนประสมทางการตลาดที่มีผลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงาน

ออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร (4) เพื่อศึกษาป{จจัยดCานพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต|อการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร (5) เพื่อศึกษา

ป{จจัยดCานภาพลักษณqตราสินคCาท่ีมีผลต|อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของ

คนทำงานในกรุงเทพมหานคร กลุ |มตัวอย|างที ่ใชCในการศึกษาคCนควCาอิสระในครั ้งน้ี คือ ประชากรใน

กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานจะพบว|า กลุ|มประชากรคนทำงานออกแบบกราฟyกในกรุงเทพมหานครท่ีมี 

อาชีพ และรายไดCต|อเดือน มีผลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของ

คนทำงานในกรุงเทพมหานคร อย|างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ส|วนป{จจัยดCานส|วนประสมทาง
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การตลาดมีผลต|อการตัดสินใจซื ้อเคร่ืองคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานใน

กรุงเทพมหานคร โดยเรียงลำดับที่มีผลสูงสุดคือ ดCานผลิตภัณฑq ดCานการส|งเสริมการตลาด ดCานช|องทางการ

จัดจำหน|าย ตามลำดับ 

คำสำคัญ: การตัดสินใจซ้ือ; คอมพิวเตอรq; ออกแบบกราฟyก 

 

ABSTRACT 

 The Objective of this study were (1) to study a decision to Purchase Computer for 

Graphic Designer in Bangkok (2) to study a decision to Purchase Computer for Graphic 

Designer in Bangkok classified by demographic factors (3) to study Marketing Mix (4Ps) 

affecting a decision to Purchase Computer for Graphic Designer in Bangkok. (4) to study the 

behavior factor that influence your decision to Purchase Computer for Graphic Designer in 

Bangkok (5) to study the brand image affecting a decision to Purchase Computer for Graphic 

Designer in Bangkok. The sample group was 400 working people in bangkok. 

 The results of hypothesis testing showed that working about Graphic Designer in 

bangkok with occupation and income per month caused different, Making the decision to 

purchase Computer for Graphic Designer in Bangkok was different. Moreover, Marketing Mix 

(4Ps) affecting a decision to Purchase Computer for Graphic Designer in Bangkok included 

Product, Place, Promotion affect to the decision to purchase Computer for Graphic Designer 

in Bangkok. 

Keyword: The decision; Computer; Graphic design 

 

บทนำ 

 ในยุคป{จจุบันโลกเต็มไปดCวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู|ตลอดเวลา ซึ่งคอมพิวเตอรqไดCเขCามามีบทบาท

ในชีวิตประจำวันเป�นอย|างมาก ในส|วนของการใชCงานโดยตรง คือ การติดต|อสื่อสารแลกเปลี่ยนขCอมูลต|างๆ 

รวมไปถึงการใชCคอมพิวเตอรqในดCานธุรกิจ ดCานความบันเทิงทั้งคอมพิวเตอรqที่ใชCสำหรับงานออกแบบกราฟyก 

คอมพิวเตอรqสำหรับงานตัดต|อวิดีโอหรือแมCกระทั้งใชCคอมพิวเตอรqในดCานการศึกษาในโลกดิจิทัล ทำใหC

ประชากรแต|ละคนตCองมีความรูCพ้ืนฐานและเรียนรูCเทคโนโลยีใหม|ๆอยู|เสมอ เพื่อใหCใชCเทคโนโลยีเหล|านี้ไดC

อย|างเหมาะสม และชำนาญ 



 3 

 ซึ่งป{จจุบันคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกไดCพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา

อย|างมากมายภายใตCแบรนดqต|างๆ และมีคอมพิวเตอรqหลากหลายประเภทเพื่อใชCในการทำงานหลากหลาย

รูปแบบ ส|งผลใหCป{จจุบันผูCบริโภคหันมาสนใจคอมพิวเตอรqท่ีมีคุณสมบัติยอดเย่ียม และพรCอมท่ีจะจ|ายสำหรับ

ความเหมาะสมของคุณภาพของคอมพิวเตอรq 

 ดังนั้นผูCวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องคอมพิวเตอรq จึงจะศึกษาเกี่ยวป{จจัยต|างๆที่ผลต|อการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวคิดในการ

วิจัย คือ การจำแนกตามประชากรศาสตรqและศึกษาส|วนประสมทางการตลาด พฤติรกรรมผูCบริโภค และ

ภาพลักษณqตราสินคCาที่มีผลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงาน

ในกรุงเทพมหานคร โดยขCอมูลที่ไดCจากการศึกษาจะเป�นโอกาสใหCผูCประกอบการสามารถนำไปประยุกตqใชC 

เพ่ือกำหนดเป�าหมายและกลยุทธqสรCางจุดแข็งใหCกับการประกอบธุรกิจน้ัน ใหCตรงกับกลุ|มเป�าหมายท่ีวางไวC 

 

วัตถุประสงคCของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานใน

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานใน

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประชากรศาสตรq 

 3.  เพื่อศึกษาป{จจัยดCานส|วนประสมทางการตลาดที่มีผลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรq

สำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

 4. เพื่อศึกษาป{จจัยดCานพฤติกรรมผูCบริโภคที่มีอิทธิพลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับ

งานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

 5. เพื่อศึกษาป{จจัยดCานภาพลักษณqตราสินคCาที่มีผลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับ

งานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

 6. เพื ่อศึกษาป{จจัยดCานส|วนประสมทางการตลาด ป{จจัยดCานพฤติกรรมผูCบริโภค ป{จจัยดCาน

ภาพลักษณqตราสินคCาที่มีผลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงาน

ในกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 กลุ|มคนทำงานในกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อาชีพ น|าจะมีผลต|อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 2 กลุ|มคนทำงานในกรุงเทพมหานครท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา รายไดCต|อเดือน น|าจะมี

ผลต|อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 3 ป{จจัยส|วนประสมทางการตลาดน|าจะมีผลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรq

สำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 4 ป{จจัยดCานพฤติกรรมผูCบริโภคน|าจะมีอิทธิพลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรq

สำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 5 ป{จจัยดCานภาพลักษณqตราสินคCาน|าจะมีผลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรq

สำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 6 ป{จจัยดCานส|วนประสมทางการตลาด ดCานพฤติกรรมผูCบริโภค ดCานภาพลักษณqครา

สินคCาน|าจะมีผลต|อการตัดสินใจซื ้อเคร่ืองคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานใน

กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตดCานประชากร  

ประชากรที่ใชCในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครที่ใชCคอมพิวเตอรqทำงานออกแบบกราฟyก 

จำนวน 400 คน 

 2. ขอบเขตดCานระยะเวลาในการวิจัย 

การทำวิจัยในครั้งน้ี ผูCวิจัยไดCเริ่มศึกษารวบรวมขCอมูลปฐมภูมิจากแหล|งสอบถามและศึกษาขCอมูลทุติยภูมิ

ระหว|าง กุมภาพันธq ถึง เมษายน 2564 

 3. ขอบเขตดCานตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ คือ (1) ป{จจัยประชากรศาสตรq (2) ป{จจัยส|วนประสมทางการตลาด (3) ป{จจัยพฤติกรรม

ผูCบริโภค และ (4) ป{จจัยภาพลักษณqตราสินคCา (5) ในส|วนตัวแปรตาม คือ ป{จจัยดCานการตัดสินใจซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชนCท่ีคาดว'าจะไดQรับ 

 1. เพื่อใหCผูCผลิตและผูCจัดจำหน|ายทราบถึงป{จจัยที่ส|งผลต|อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรqสำหรับงาน

ออกแบบกราฟyกของผูCบริโภค 

 2. สำหรับผู CผลิตสามารถใชCเป�นแนวทางในการปรับเปลี ่ยนเทคโนโลยีและอุปกรณqต|างๆใหC

สอดคลCองกับ ป{จจัยส|วนบุคคลของผูCบริโภค 

 3. เพื่อใหCผูCผลิตและผูCจัดจำหน|ายสามารถนำผลการวิจัยไปเป�นส|วนในการวางแผนกลยุทธqดCาน

การตลาดทางการแข|งขันเพ่ือพัฒนาสินคCาใหCนำหนCาคู|แข|งเสมอ 

 4. เพ่ือใหCผูCจัดจำหน|ายทราบถึงพฤติกรรมการใชCงานของผูCบริโภค ท่ีมาเลือกซ้ือคอมพิวเตอรqสำหรับ

งานออกแบบกราฟyก เพ่ือใหCสามารถแนะนำผูCบริโภคไดCอย|างมีประสิทธิภาพ 

 5. เพ่ือใหCผูCผลิตสามารถทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงภาพลักษณqตราสินคCา เพ่ือตอบสนองความ

ตCองการของผูCบริโภค 

 6. เพื่อเป�นประโยชนqต|อผูCที ่สนใจการศึกษาการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบ

กราฟyกของผูCบริโภค 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

ดQานคอมพิวเตอรC 

 แสนคม พันธุq (2546, หนCา 8) คอมพิวเตอรq หมายถึง เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสqท่ีสามารถประมวลผล

ขCอมูลไดCอย|างรวดเร็วและแม|นยำ ขั้นตอนการทำงานและการประมวลผลอย|างเป�นระบบ สามารถแปลง

ขCอมูลเป�นอักษรและภาพกราฟyกไดCอย|างรวดเร็วตามลักษณะของโปรแกรมท่ีใชC สามารถบันทึกและเก็บขCอมูล

ต|างๆไดCประเป�นจำนวนมาก สามารถแสดงผลลัพธqท่ีหนCาจอและทางเคร่ืองพิมพqไดC 

 คอมพิวเตอรqนั้นไดCถูกพัฒนาและมีความกCาวหนCาของเทคโนโลยีไปอย|างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพใน

การทำงานที่สูงขึ้น มีหน|วยความจำและการประมวลผลที่แม|นยำมากขึ้น ซึ่งหน|วยงานต|างๆทั้งราชการและ

เอกชนไดCนำคอมพิวเตอรqน้ันมาใชCงานในดCานต|างๆ เช|น ดCานการสื่อสาร ดCานการเลือกซื้อสินคCา ดCานการ

สืบคCนขCอมูล ดCานความบันเทิง ดCานการศึกษา เป�นตCน (www.krupicnic.patum.ac.th) 

ดQานการออกแบบกราฟVก 

 งานออกแบบกราฟyกน้ันเป�นส|วนสำคัญท่ีมีบทบาทต|อกระบวนการผลิตส่ือเป�นอย|างมาก โดยเฉพาะ

สื ่อตCองการสัมพันธq การรับรู Cด Cวยสายตา (Visual commumication design) เช|น นิตยสาร วารสาร 

หนังสือพิมพq แผ|นป�ายโฆษณา สื่อโทรทัศนq ภาพยนตรq หรือแมCกระทั้งสื่อออนไลนqทั้งหมด นักออกแบบ

กราฟyกจะตCองใชCวิธีทางศิลปะและหลักวิธีการออกแบบร|วมกันเพื่อสรCางสรรคqรูปแบบสื่อขึ้นมา เพื่อใหCเกิด
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ศักยภาพสูงสุดในการเป�นตัวกลางระหว|างผู Cส|งสารและผู Cร ับสาร โดยการนำเสนอรูปภาพประกอบ 

(Illustrator) ภาพถ|าย (Photography) สัญลักษณq (Symbol) และตัวอักษร เป�นตCน เพ่ือนำมาจัดวางใหCเป�น

รูปแบบการนำเสนอขCอมูลที่ชัดเจน โดยหลักการออกแบบกราฟyกมีดังน้ี (ศักดา วิมลจันทรq, 2548, หนCา 28-

29) 

ดQานประชากรศาสตรC 

 เสาวลักษณq สมานพิทักษqวงคq (2560) สรุปแนวคิดและทฤษฎีในดCานประชากรศาสตรqไวCดังน้ี กล|าว

ว|า ช|องทางในการทำธุรกิจนั้นขึ้นอยู|กับป{จจัยดCานประชากรศาตรqเป�นส|วนใหญ| ดังนั้นนักการตลาดคอย

ติดตามใหCความสนใจแนวโนCมของประชากรอยู|อย|างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะตรวสจสอบว|าการลงทุนในเวลานั้นมี

ความคุCมค|าทางการลงทุนหรือไม| และยังตCองอาศัยป{จจัยตัวแปรอ่ืนๆท่ีเขCามาเก่ียวขCอง เช|น กำลังและอำนาจ

การซ้ือของประชากร ซ่ึงสามารถจำแนกหลักทางดCานประชากรศาสตรqไดCโดยใหCตัวแปรดังน้ี เพศ  อายุ อาชีพ 

การศึกษา รายไดC ศาสนา เช้ือชาติ เป�นตCน 

 Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) กล|าวว|า ความหมายของลักษณะ

ทางประชากรศาสตรqนั้น หมายถึง ขCอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช|น เพศ อายุ  การศึกษา อาชีพ รายไดC รวมถึง

ศาสนาและเชื้อชาติ ซึ่งมีอิทธิพลต|อพฤติกรรมของผูCบริโภค โดยทั่วไปแลCวจะใหCเป�นลักษณะพื้นฐานที่นักการ

ตลาดมักจะนำมาพิจารณาเพ่ือใชCในการแบ|งส|วนตลาด (Market segmentation) เชื่อมโยงกับความตCองการ

และอัตราการใชCของผูCบริโภค 

ดQานส'วนประสมทางการตลาด 

 เสรี วงษqมณฑา (2542) กล|าวว|า ส|วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การที่มี

สินคCาตอบสนองความตCองการของผูCบริโภคหรือกลุ|มเป�าหมายของเรานั้นเอง ขายในราคาที่ผูCบริโภคสามารถ

ยอมรับไดCและยินดีที่จะจ|ายกับสิ่งที่ผูCบริโภคคิดว|าคุCมค|า รวมถึงมีการจัดจำหน|ายสินคCาใหCสอดคลCองกับ

พฤติกรรมการซื ้อ เพื ่อความสะดวกสบายแก|ลูกคCา ดCวยความพยายามสรCางแรงจูงใจใหCผู Cบริโภคเกิด

ความชอบในสินคCาและเกิดพฤติกรรมอย|างถูกตCอง 

 Kotler, Philip. (2546) ส|วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื ่องมือทาง

การตลาดที่สามารถควบคุมไดC ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องเหล|านี้ใหCสามารถตอบสนองความตCองการ และ

ความถึงพอใจใหCแก|กลุ|มลูกคCาเป�าหมาย ส|วนประสมทางการตลาดแบ|งออกเป�นกลุ|มไดC 4กลุ|ม ดังที่รูCจักกัน

คือ 4Ps ไดCแก| ผลิตภัณฑq (Product) ราคา (Price) การจัดจำหน|าย (Place) และการส|งเสริมการตลาด 

(Promotion) 
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ดQานพฤติกรรมผูQบริโภค 

 ศิริวรรณ เสรีรัตนqและคณะ (2538) พฤติกรรมผูCบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูCบริโภคทำการ

คCนหาการซื้อ การใชC การประเมินผล การใชCสอยผลิตภัณฑqและบริการ ซึ่งคาดว|าจะสนองความตCองการของ

ตัวผูCบริโภค และการตัดสินใจของผูCบริโภคท่ีเก่ียวกับการซ้ือและการใชCสินคCา 

 Schiffman & Kanuk (1987) กล|าวว|า พฤติกรรมของผูCบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู Cบริโภค

แสดงออกไม|ว|าจะเป�นสรรหา ซื้อ ใชC ประเมินผลหรือการบริโภคผลิตภัณฑqรวมถึงบริการต|างๆ ซึ่งผูCบริโภค

คาดว|าจะสามารถตอบสนองความตCองการของตนเองไดC เป�นการศึกษาการตัดสินใจของผูCบริโภคในการใชC

ทรัพยากรท่ีมีอยู| ประกอบดCวย ซ้ืออะไร ทำไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไหร| ซ้ืออย|างไร ซ้ือท่ีไหน และซ้ือบ|อยแค|ไหน 

 ศิร ิวรรณ เสรีร ัตนq (2546) กล|าวว|า การวิเคราะหqพฤติกรรมดCานการบริโภค (Analyzing 

comsumer behavior) หมายถึง การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชCบริการของผูCบริโภค 

เพื่อใหCทราบถึงลักษณะความตCองการของผูCบริโภครวมถึงพฤติกรรมการซื้อและการใชCสินคCาและบริการของ

ผู Cบริโภค ดังนั ้นผลการวิเคราะหqที ่ไดCจะช|วยทำใหCนักการตลาดสามารถกำหนดกลยุทธqดCานการตลาด 

(Marketing Mix) เพ่ือท่ีสามารถจะตอบสนองความตCองการของผูCบริโภคไดCอย|างเหมาะสมและถูกตCอง 

ดQานภาพลักษณCตราสินคQา 

 Shimp (2000) กล|าวไวCว|า ตราสินคCา หมายถึง สิ่งที่แยกแยะ ชื่อ สัญลักษณq การออกแบบ หรือ

เครื่องหมาย ที่บ|งบอกถึงความไวCใจ ความเกี่ยวพัน ความโดดเด|น ที่มีความสัมพันธqกับตัวสินคCาหรือบริการ

น้ันๆ ซ่ึงเป�นตัวสรCางใหCเกิดความแตกต|างจากคู|แข|ง 

 Kotler (2000) ไดCกล|าวว|า ภาพลักษณqตราสินคCา หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต|อ

สินคCายีหCอใดยีหCอหน่ึงหรือตราสินคCาใดสินคCาหน่ึง (Brand) ส|วนมากมักใชCวิธีโฆษณาและการส|งเสริมการขาย 

เพื่อบ|งบอกถึงบุคลิกลักษณะของตราสินคCา โดยเนCนถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดหรือจุดขาย แมCสินคCาหลายยีหCอ

จะมาจากผูCผลิตเดียวกัน แต|ไม|จำเป�นตCองมีภาพลักษณqเหมือนกัน เนื่องจากภาพลักษณqของแต|ละยีหCอถือว|า

เป�นภาพลักษณqที่เฉพาะตัว โดยขึ้นอยู|กับการกำหนดตำแหน|ง (Position) ของตราสินยีหCอใดยีหCอหนึ่งท่ี

บริษัทตCองการใหCมีความแตกต|างจากยีหCออ่ืนๆ 

 เสรี วงษqมณฑา (2542, หนCา 144) ไดCกล|าวว|า ภาพลักษqตราสินคCา หมายถึง การรับรูCของผูCบริโภค 

(Consumer Perception) ที่มีต|อตราสินคCา ซึ่งเป�นเรื่องของความรูCสึกนึกคิดมากกว|าขCอเท็จจริงในคุณภาพ

และลักษณะต|างๆของผลิตภัณฑq ในการโฆษณานั้นจำเป�นอย|างยิ่งที่จะตCองสรCางภาพลักษณqในตราสินคCา 

(Brand Image) โดยสรCางความแตกต|างดCานภาพลักษณq 
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ดQานการตัดสินใจซ้ือ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตนq และคณะ (2541, หนCา 145) กล|าวไวCว|า ขั ้นตอนในการตัดสินใจ (Buying 

Decision Process) เป�นลำดับข้ันตอนในการตัดสินใจของผูCบริโภคโดยมีลำดับกระบวนการ 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

 1. การรับรูCป{ญหา (Problem Recognition) 

 2. การเสาะแสวงหาขCอมูล (Search of Information) 

 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 

 4. การตัดสินใจซ้ือ (Decision Marketing) 

 5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล|าวไวCว|า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทํา

สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต|างๆที่มีอยู| ซึ่งผูCบริโภคจะตCองตัดสินใจในทางเลือกต|างๆของสินคCาหรือบริการอยู|

เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินคCาหรือบริการตามขCอมูลและขCอจํากัดของสถานการณq การตัดสินใจจึงเป�น

กระบวนการท่ีสำคัญและอยู|ภายในจิตใจของผูCบริโภค 

 สิทธ์ิ ธีรสรณq (2552 : 96) กล|าวไวCว|า ป{จจัยที่มีผลต|อการตัดสินใจซื้อของผูCบริโภคนั้น ไม|ไดCเกิดข้ึน

ท|ามกล|างสูญญากาศ แต|กระทบจากป{จจัยทางวัฒนธรรม สังคมส|วนบุคคล และจิตวิทยา ป{จจัยเหล|านี้เร่ิม

ส|งผลต้ังแต|ผูCบริโภคน้ัน ไดCรับส่ิงเรCาในการตัดสินใจซ้ือจนถึงพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้เป�นการวิจัยแบบไม|ทดลอง (Non-Experimintal) ซึ่งเป�นการวิจัยโดยไม|

มีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใดๆ ซึ่งเป�นการศึกษาตามสภาพแวดลCอมที่เป�นอยู|จริงโดยไม|มีการ

เปล่ียนแปลง เป�นการเก็บขCอมูลเพียงครั ้งเดียว โดยการใชCเครื ่องมือในการวิจัยเป�นแบบสอบถาม

อิเล็กทรอนิกสqและใชCวิธีการวิเคราะหqขCอมูลดCวยวิธีการทางสถิติ โดยใชCโปรแกรมสำเร็จรูป 

 กลุ|มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู|ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูCวิจัยไม|สามารถ

ทราบถึงจำนวนประชากรที่อาศัยอยู|ในกรุงเทพมหานครที่ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyก

ไดCอย|างชัดเจน ผูCวิจัยจึงไดCใชCวิธีสุ|มแบบสะดวก เน่ืองจากไม|ทราบจำนวนประชากรท่ีแน|นอน ทำใหCการศึกษา

ในครั้งนี้ผูCวิจัยจึงไดCใชCสูตรการคำนวนขนาดตัวอย|างเพื่อใชCประมาณสัดส|วนของประชากร โดยกำหนดระดับ

ความแปรปรวนสูงสุดคือ p = 0.5 และ q = 0.5 โดยยอมรับความคลานเคลื่อนในขอบเขตรCอยละ 5 ท่ีระดับ

ความเช่ือม่ัน 95% และใชCสูตร Cochran ในการคำนวณขนาดตัวอย|าง 

 เครื่องมือที่ใชCในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดCแก| แบบสอบถาม ท่ีเป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขCอมูล 

เพื่อที่จะนำขCอมูลที่ไดCจากการเก็บขCอมูลมาวิเคราะหq โดยการตั้งขCอคำถามในแบบสอบถามตCองเป�นคำถามท่ี

มีความครอบคลุมนิยามศัพทqเฉพาะ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เป�นวิจัยเชิงสำรวจที่ใชCแบบทดสอบปลายปyด โดย

ผูCวิจัยมีตัวเลือกคำตอบใหCผูCตอบแบบสอบถามไดCเลือกตอบ แบบสอบถามถูกออกแบบเป�น 6 ส|วน ไดCแก| 
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 ส|วนท่ี 1 ขCอมูลป{จจัยส|วนบุคคลของผูCตอบแบบสอบถาม กำหนดใหCผูCตอบแบบสอบถามเลือกตอบ

เพียงคำตอบเดียว มีขCอคำถามท้ังหมด 9 ขCอ 

 ส|วนท่ี 2 ขCอมูลเก่ียวกับป{จจัยส|วนประสมทางการตลาด มีขCอคำถามท้ังหมด 12 ขCอ  

 ส|วนท่ี 3 ขCอมูลเกี่ยวกับป{จจัยพฤติกรรมผูCบริโภค จะเป�นคำถามแบบปลายเปyด กำหนดใหCผูCตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบแบบใส|จำนวนตัวเลขลงไป มีขCอคำถามท้ังหมด 3 ขCอ 

 ส|วนท่ี 4 ขCอมูลเก่ียวกับป{จจัยภาพลักษณqตราสินคCา มีขCอคำถามท้ังหมด 12 ขCอ  

 ส|วนท่ี 5 ขCอมูลเกี ่ยวกับการตัดสินใจซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของ

คนทำงานในกรุงเทพมหานคร มีขCอคำถามท้ังหมด 3 ขCอ  

 ส|วนท่ี 6 เป�นขCอคำถามแบบปลายเปyดเพื่อใหCผูCตอบแบบสอบถามไดCแสดงความคิดเห็น มีขCอคำถาม

ท้ังหมด 1 ขCอ 

 

เทคนิคการวิเคราะหCขQอมูล 

 เมื่อผูCวิจัยทำการเก็บรวบรวมขCอมูลจากแบบสอบถามแลCว จึงไดCนำขCอมูลนั้นมาประมวลผลดCวยการ

วิเคราะหqขCอมูลดังรายละเอียดต|อำไปน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชCการวิเคราะหqขCอมูลดังต|อไปน้ี 

  1.1 ค|ารCอยละ และ ค|าความถ่ี ใชCกับตัวแปรท่ีมีระดับวัดเชิงกลุ|ม ไดCแก| ป{จจัยส|วนบุคคลท่ี

ประกอบไปดCวย เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดC 

  1.2 ค|าเฉลี่ย และ ส|วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชCกับตัวแปรที่มีระดับวัดเชิงปริมาณ ไดCแก| 

ป{จจัยส|วนประสมทางการตลาด ป{จจัยภาพลักษณqตราสินคCา และป{จจัยการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรq

สำหรับงานออกแบบของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชCในการวิเคราะหqขCอมูลดังต|อไปน้ี 

  2.1 การตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานใน

กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดC ประเภทคอมพิวเตอรq ย่ีหCอคอมพิวเตอรq 

สถานที่ใชCงาน ช|วงเวลาที่ใชCงาน ใชCการวิเคราะหqดCวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

หากพบความแตกต|างจะนำไปสู|การเปรียบเทียบรายคู| โดยใชCวิธีของ LSD  

  2.2 เพื ่อศึกษาป{จจัยส|วนประสมทางการตลาด ป{จจัยพฤติกรรมผู Cบริโภค ป{จจัย

ภาพลักษณqตราสินคCาที่มีผลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงาน

ในกรุงเทพมหานคร จะใชCการวิเคราะหqขCอมูลดCวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหqขCอมูลค|าเฉลี่ยและส|วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป{จจัยการตัดสินใจซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมในระดับมากท่ีสุด  

  1.1 ผลการวิเคราะหqขCอมูลค|าเฉลี่ยและส|วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป{จจัยส|วนประสมทาง

การตลาด ประกอบดCวย ดCานผลิตภัณฑq ดCานราคา ดCานช|องทางการจัดจำหน|าย ดCานการส|งเสริมการตลาด 

โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 

 2. ผลการวิจัยการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานใน

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประชากรศาสตรq 

  2.1 กลุ|มคนทำงานในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต|างกัน ทำใหCการตัดสินใจซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกต|างกัน อย|างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

  2.2 กลุ|มคนทำงานในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดCต|างกัน ทำใหCการตัดสินใจซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกต|างกัน อย|างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

 3. ผลการวิเคราะหqป{จจัยส|วนประสมทางการตลาด ดCานผลิตภัณฑq ดCานส|งเสริมการตลาด และดCาน

ช|องทางการจัดจำหน|าย มีผลต|อการตัดสินใจซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของ

คนทำงานในกรุงเทพมหานคร  

 4. ผลการวิเคราะหqป{จจัยดCานพฤติกรรมผูCบริโภค ดCานจำนวนชั่วโมงในการใชCงานต|อวัน มีอิทธิพล

ต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร อย|างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 5. ผลการวิเคราะหqป{จจัยดCานภาพลักษณqตราสินคCา ดCานคุณสมติของสินคCา ดCานทัศนคติต|อตรา

สินคCา และดCานคุณค|าของสินคCา มีผลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของ

คนทำงานในกรุงเทพมหานคร  

 6. ผลการวิเคราะหqตัวแปรอิสระเชิงปริมาณโดยรวม ดCานทัศนคติต|อตราสินคCา ดCานคุณสมบัติของ

สินคCา ดCานการส|งเสริมการตลาด ดCานผลิตภัณฑq และจำนวนชั่วโมงในการใชCงาน ผลต|อการตัดสินใจซ้ือ

เครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร อย|างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของ

คนทำงานในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงคqไดCดังน้ี 
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 1. การต ัดส ินใจซ ื ้อเคร ื ่องคอมพิวเตอร qสำหร ับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานใน

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู|ในระดับมากที่สุด ผูCวิจัยมีความคิดเห็นว|า การตัดสินใจซื้อนั้นเป�นสิ่งท่ี

ประชากรส|วนใหญ| ไดCตัดสินใจซื้อหลังจากการเปรียบเทียบความคุCมค|าในดCานต|างๆแลCว เพื่อใหCไดCผลิตภัณฑq

ที่ตรงตามความตCองการและมีความคุCมค|ามากที่สุด ซึ่งสอดคลCองกับผลงานวิจัยของ ธีรวัฒนq ศิริวุฒิ(2556) 

ไดCวิจัยเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรqโนCตบุ¨คของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งภาพรวม

อยู|ในระดับมากท่ีสุดเช|นเดียวกัน 

 2. ผลการวิจัยการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานใน

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประชากรศาสตรq 

  2.1 คนทำงานในกรุงเทพมหานครทที ่มีอาชีพต|างกัน ทำใหCการตัดสินใจซื ้อเครื ่อง

คอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกต|างกัน ซึ่งผูCวิจัยมีความคิดเห็นว|า การที่ประชากรมีอาชีพแตกต|าง

กันนั้น ทำใหCมีผลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบ ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ 

ศศิเลขา ดิเรกพิทักษq (2552)  ไดCวิจัยเรื่องป{จจัยที่มีผลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqส|วนบุคคล 

พบว|า อาชีพต|างกันทำใหCการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรqส|วนบุคคลแตกต|างกัน 

  2.2 คนทำงานในกรุงเทพมหานครที ่มีรายไดCต|างกัน ทำใหCการตัดสินใจซื ้อเครื ่อง

คอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกต|างกัน ซึ่งผูCวิจัยมีความคิดเห็นว|า การที่ประชากรมีรายไดCแตกต|าง

กันนั้น ทำใหCมีผลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบ ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ 

ศุภกร แสงมณี (2556) ไดCวิจัยเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อแท็ปเล็ตเพื่อการศึกษาของมหาบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว|า อาชีพและรายไดCเฉลี่ยต|อเดือนต|างกัน ทำใหCกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อแท็ปเล็ตเพื่อการศึกษาของมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครแตกต|างกัน 

อย|างมีนัยสำคัญทางสถถิติท่ีระดับ 0.05 

 3. ผลการศึกษาป{จจัยส|วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต|อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรqสำหรับ

งานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

  3.1 ป{จจัยส|วนประสมทางการตลาด ดCานผลิตภัณฑq มีผลต|อการตัดสินใจซื ้อเครื ่อง

คอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู Cวิจัยมีความคิดเห็นว|า 

คนทำงานในกรุงเทพมหานคร ใหCความสำคัญกับดCานผลิตภัณฑq มากที่สุด ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ 

ฐาปนี ลCอมกลาง และคณะ (2560) ไดCวิจัยเรื่องป{จจัยที่มีผลต|อการเลือกซื้อคอมพิวเตอรqน็ตบุ¨คของนักศึกษา

มหาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที ่มีการทดสอบสมมติฐานป{จจัยดCานผลิตภัณฑq พบว|า กลุ |มตัวอย|างใหC

ความสำคัญต|อป{จจัยดCานผลิตภัณฑqมีผลต|อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรqน็ตบุ̈คของนักศึกษามหาลัยราช

ภัฏนครราชสีมามากท่ีสุด 
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  3.2 ป{จจัยส|วนประสมทางการตลาด ดCานช|องทางการจัดจำหน|าย มีผลต|อการตัดสินใจซ้ือ

เครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูCวิจัยมีความคิดเห็นว|า 

คนทำงานในกรุงเทพมหานคร ใหCความสำคัญกับดCานช|องทางการจัดจำหน|าย รองลงมา ซึ่งสอดคลCองกับ

งานวิจัยของ นราพงษq วันดี (2554) ไดCวิจัยเรื่องป{จจัยที่มีผลต|อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอรqแบบ

พกพาขนาดเล็กของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณq ศูนยqกรุงเทพ ไดCกล|าวว|า เพศชายมีอิทธิพล

ต|อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรqแบบพกพาขนาดเล็กมากที่สุด คือ ป{จจัยดCานอื่นๆรองลงมาคือ ดCานผล

ติภัณฑq ดCานช|องทางการจัดจำหน|าย ดCานการส|งเสริมการตลาด ตามลำดับ 

  3.3 ป{จจัยส|วนประสมทางการตลาด ดCานการส|งเสริมการตลาด มีผลต|อการตัดสินใจซ้ือ

เครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูCวิจัยมีความคิดเห็นว|า 

คนทำงานในกรุงเทพมหานคร ใหCความสำคัญกับดCานการส|งเสริมการตลาด รองลงมา ซึ่งสอดคลCองกับ

แนวคิดทฤษฎีป{จจัยส|วนประสมทางการตลาดของ อดุลยq จาตุรงคกุล (2553) ไดCอธิบายแนวความคิดของ 

Kotler ที ่เกี ่ยวขCองกับองคqประกอบของส|วนประสมทางการตลาด กล|าวถึง การส|งเสริมการตลาด 

(Promotion) เป�นอีกหน่ึงเคร่ืองมือท่ีนำมาใชCส่ือสาร เพ่ือสรCางความสนใจต|อสินคCาและบริการ 

 4. ผลการศึกษาป{จจัยพฤติกรรมผูCบริโภคที่มีอิทธิผลผลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรq

สำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

  4.1 ป{จจัยพฤติกรรมผูCบริโภค ดCานจำนวนชั่วโมงในการใชCงานต|อวัน มีอิทธิพลต|อการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูCวิจัยมี

ความคิดเห็นว|า คนทำงานในกรุงเทพมหานคร ใหCความสำคัญกับดCานช่ัวโมงในการใชCงาน มากที่สุดซ่ึง

สอดคลCองกับงานวิจัยของ ชาญชัย โอฬารเวช (2557) ไดCวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธqระหว|างป{จจัยดCาน

พฤติกรรมการใชCงานคอมพิวเตอรqโนCตบุ¨คกับป{จจัยดCานระดับความสำคัญของส|วนประสมทางการตลาดธุรกิจ

บริหารคอมพิวเตอรqโนCตบุ¨คในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว|า พฤติกรรมความถี่ในการใชCงานต|อ

วันของผูCบริโภค มากกว|า 4 ชั่วโมงต|อวัน ซึ่งถือว|ามีการใชCงานที่มากดCวยเช|นกันเนื่องจากไดCมีการพัฒนา

ตัวเคร่ืองใหCมีความเบา พกพาง|าย ใชCตามสถานท่ีต|างๆไดCสะดวก 

 5. ผลการศึกษาป{จจัยภาพลักษณqตราสินคCาท่ีมีผลต|อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรqสำหรับงาน

ออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

  5.1 ป{จจัยภาพลักษณqตราสินคCา ดCานคุณค|าของสินคCา มีผลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู Cวิจัยมีความคิดเห็นว|า 

คนทำงานในกรุงเทพมหานคร ใหCความสำคัญกับดCานคุณค|าของสินคCา มากที่สุด ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัย

ของ จันทามาศ ธรรมพรพิพัฒนq (2553) ไดCวิจัยเร่ืองความรูC ความภักดีและคุณค|าตราสินคCาของสมาชิก
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ชุมชนออนไลนqของตราสินคCาแอปเปy«ล พบว|า คุณค|าตราสินคCาแอปเปy«ลไดCสะทCอนบุคลิกท่ีทันสมัยของผูCใชC ซ่ึง

ผลการวิจัยในเชิงปริมาณ พบว|า สมาชิกชุมชนออนไลนq มีคุณค|าตราสินคCา ควารูC ความรูCจัก ภาพลักษณqตรา

สินคCาท่ีสูงกว|าผูCบริโภคท่ีไม|ใช|สมาชิกอย|างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

  5.2 ป{จจัยภาพลักษณqตราสินคCา ดCานคุณสมบัติของสินคCา มีผลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู Cวิจัยมีความคิดเห็นว|า 

คนทำงานในกรุงเทพมหานคร ใหCความสำคัญกับดCานคุณสมบัติของสินคCา รองลงมา ซ่ึงสอดคลCองกับงานวิจัย

ของ ณัฐพันธq แซ|ล้ี (2557) ไดCวิจัยเร่ืองการศึกษาป{จจัยท่ีส|งผลต|อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแมคบุ̈ค ในดCานความ

คิดเห็นของผูCตอบแบบสอบถามที่มีต|อคุณสมบัติของเครื่องแมคบุ¨ค พบว|า ดCานคุณสมบัติเทคโนโลยีหลักอยู|

ในระดับมากท่ีสุด 

  5.3 ป{จจัยภาพลักษณqตราสินคCา ดCานทัศนคติต|อตราสินคCา มีผลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู Cวิจัยมีความคิดเห็นว|า 

คนทำงานในกรุงเทพมหานคร ใหCความสำคัญกับดCานทัศนคติต|อตราสินคCา รองลงมา ซึ่งสอดคลCองกับ

งานวิจัยของ รวิญากร มหิทธิกรกุล (2562) ไดCวิจัยเรื่องการสื่อสารตราและคุณค|าตราที่มีผลต|อความภักดีใน

ตรา Apple ของผูCบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว|า กลุ|มตัวอย|างมีความเห็นต|อดCานทัศนคติต|อตรา

สินคCาในภาพรวมอยู|ในระดับมากท่ีสุด 

 

ขQอเสนอแนะผลการวิจัย 

ปdจจัยส'วนบุคคล 

 ป{จจัยส|วนบุคคล จากผลการวิจัยแสดงใหCเห็นว|า คนทำงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพและรายไดC

ต|างกัน ทำใหCการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกโดยรวมต|างกัน ดังนั้นตัวแทน

จัดจำหน|ายเครื่องคอมพิวเตอรqควรใหCความสำคัญในดCานอาชีพและรายไดCของผูCซื้อ เพราะแต|ละอาชีพและ

รายไดCท่ีต|างกันมีความตCองการซ้ือคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกท่ีแตกต|างกัน 

ปdจจัยส'วนประสมทางการตลาด 

 ดCานผลิตภัณฑqจากการวิจัย พบว|า ป{จจัยส|วนประสมทางการตลาด ดCานผลิตภัณฑqนั้นมีผลต|อการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควร

ใหCความสำคัญในดCานผลิตภัณฑq เพื่อตอบสนองความตCองการของผูCบิรโภคใหCไดCมากที่สุด เช|น การทำ

ผลิตภัณฑqใหCมีดีไซนqที่โดดเด|น ทันสมัย สินคCาตCองทำจากวัสดุที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน เพื่อใหCผูCบริโภค

สามารถตัดสินใจซ้ือไดCอย|างรวดเร็วย่ิงข้ึน การเพ่ิมรูปแบบผลิตภัณฑqใหCมีความแตกต|างจากผูCผลิตอ่ืนๆ 
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ปdจจัยพฤติกรรมผูQบริโภค 

 ดCานจำนวนชั่วโมงในการใชCงานต|อวันจากการวิจัย พบว|า ป{จจัยพฤติกรรมผูCบริโภค ดCานจำนวน

ช่ัวโมงในการใชCงานต|อวันน้ันมีอิทธิพลต|อการตัดสินใจซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของ

คนทำงานในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรใหCความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑqนั้น ใหCตรงับความ

ตCองการของผูCบริโภค เช|น แบตเตอรี่ใชCงานไดCนาน มีอุปกรณqชารqทแบตเตอร่ีที่รวดเร็ว เพื่อใหCตอบโจทยqการ

ใชCงานของผูCบริโภค 

ปdจจัยภาพลักษณCตราสินคQา 

 ดCานคุณค|าของสินคCาจากการวิจัย พบว|า ป{จจัยภาพลักษณqตราสินคCา ดCานคุณค|าของสินคCานั้นมีผล

ต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรqสำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน

จึงควรใหCความสำคัญกับการสรCางคุณค|าใหCกับตัวสินคCา โดยการสรCางตัวผลิตภัณฑqใหCสามารถสะทCอน

ภาพลักษณqของผูCบริโภคไดC แลCวทำใหCผูCบริโภครูCสึกว|าคุCมค|ากับราคาท่ีตCองจ|ายไป 

 

ขQอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต'อไป 

 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆเพิ่มขึ้นดCวยที่อาจจะส|งผลต|อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรq

สำหรับงานออกแบบกราฟyกของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร เช|น ป{จจัยดCานภายนอก ป{จจัยดCานแรงจูงใจ 

ป{จจัยดCานความพึงพอใจ เพื่อที่จะมาปรับปรุงหรือสรCางความน|าเชื่อถือใหCกับตัวผลิตภัณฑq ใหCมีความตรงต|อ

ความตCองการของลูกคCาและสามาถเขCาถึงลูกคCาไดCหลายกลุ|มเป�าหมายมากย่ิงข้ึน 

 2. ประชากรที่ใชCศึกษาในครั้งนี้ เป�นเพียงประชากรในกรุงเทพมหานครเท|านั้น ซึ่งหากตCองการ

ขCอมูลท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ควรเลือกกลุ|มประชากรในการศึกษาครั้งต|อไปที่มีความแตกต|างจาก

เดิม หรือเปลื่ยนขนาดกลุ|มประชากร จากเดิมที่เป�นเพียงประชากรในกรุงเทพมหานคร อาจจะเพิ่มประชากร

ในระดับภาค เพ่ือใหCไดCรับขCอมูลท่ีมีความแตกต|างกัน 

 3. การเลือกใชCเทคนิคการวิจัย อาจจะนำการวิเคราะหqขCอมูลทางสถิติดCวยวิธีการอื่นเพิ่มขึ้นดCวย 

เพ่ือท่ีจะใหCไดCผลวิเคราะหqท่ีมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน หรืออาจจะมีการเปล่ียนวิธีการสุ|มของกลุ|มตัวอย|าง 

จากแบบเดิมคือการสุ|มแบบสะดวก อาจจะเปลี่ยนเป�นการสุ|มแบบเจาะจง เพื่อใหCไดCผลที่มีความเฉพาะมาก

ย่ิงข้ึน 

 4. ใหCศึกษาตัวแปรอิสระที่มีผลทางอCอม โดยการหาค|าความสัมพันธqระหว|างตัวแปรอิสระ และตัว

แปรตาม 
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